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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

2018. augusztus 30.-i 

____. számú HATÁROZAT 

“Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

kiigazítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15794/24.07.2018. sz. Indokolását, a 

Gazdaság Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztályának a 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. kérését az 5007/23.07.2018. 

sz. átiratból, amelyet a 15720/23.07.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat 

Igazgató tanácsának a 23/19.07.2018. sz. Határozatát, 

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységek szintjén, ahol az 

állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, 

vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartásnak a megerősítésére 

vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkelyének (1) és (3) 

bekezdésének, valamint a 10. cikkely (2) bekezdésének f) betűjének előírásaira, 

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, a formájának és 

szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 

előírásainak betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betűje és (2) bekezdésének, d) betűjének, 

valamint a 97. cikkely alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2018. 

évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 16/15.02.2018. sz. Határozata 

a következőképpen módosul: 

1. Az 1. sz. Melléklet ”Az általános tevékenység költségvetésnek a bevételi és kiadási 

költségvetése” módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve; 

2. - A 4. sz. Megalapozó melléklet “A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási forrásai” 

módosul és a jelen határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1 és 2 Mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és 

a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV-tal, amely felel a végrehajtásáért. 

IV. cikkely A Közpénzügyminiszter 3145/2017. sz. Rendeletének 6. sz. Mellékletének I pontjának 

az előírásai szerint, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV internetes oldalán és a Maros 
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Megyei Hivatalos Közlönyben, az 1. sz. ”Bevételi és kiadási költségvetés” mellékletnek csak a 

javaslatok/előírt kiigazítás oszlopot teszik közzé.  

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 

 

 

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  15794/24.07.2018 sz. 

VI/D/2 akta  

 

INDOKOLÁS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetését a 

16/15.02.2018. sz. MTH-val hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint azoknak a 

megalapozó mellékleteinek a formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszter Rendeletének az előírásai szerint volt kidolgozva. 

Az 5007/23.07.2018. sz. átirattal, amelyet a 15720/23.07.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Vállalat megküldte a Vezetőtanácsnak a beruházási tevékenységnek a bevételi és 

kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 23/19.07.2018. sz. Határozatát, valamint a 

Vállalatnak a 4944/18.07.2018. sz. szükségleti referátumát. 

A létező befektetési létesítményenkénti összegek újraosztása mellett, a vállalat javasolja egyes új 

létesítményeknek a beruházási listára való felvételét (berendezések, munkálatok) amint 

következnek: 

- ”Beavatkozási gépjármű” 90 ezer lej értékbe, amely szükséges a világítási rendszernél való 

operatív beavatkozáshoz, a repülőtér területén és azon kívül; 

- ”Klíma berendezés” 18 ezer lej értékbe, a létező berendezésnek a kicseréléséhez, egy megfelelő 

mikroklímának, a biztosításának az érdekébe, az áramfejlesztő üzemnek az új berendezéseinek a jó 

működéséért. 

- ”Lézer a madaraknak a távoltartásához”, 5 ezer lej értékbe, a repülés biztonságra kockázatot 

jelentő madarak jelenlétének a csökkentésének érdekébe. 

- ”UPS a beléptető rendszerhez 35 ezer lej értékbe”, egy szünetmentes áramellátó berendezésnek a 

beszerzését jelenti, a fogyasztóknak a szükségleteihez megfelelően méretezve – 7 beléptető iroda; 

- ”Parkoló beléptető rendszernek az I. Csomagjának a beszerzése”, 200 ezer lej értékbe, saját 

forrásokból, amelyből a 2018. évre 23 ezer lej van előírva. 

A fennebb bemutatott érvék értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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